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Forstørrelse: 500.000.000
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Marked: 4,4 trillioner USD i 2018

National Nanotechnology Initiative (NNI): 
95 % på produktutvikling

5 % på HMS

Kan utøve sin virkning både utapå og inni 
celler
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Nanopartikler   …definisjoner

• Nanopartikler = ultrafine partikler

• Nano = dverg

• Partikler < 100 nanometer diameter

• 1 nanometer = 10-9 meter

• 1 micrometer = 1000 nanometer

• Minste synlige partikkel:

ca 40 µm = 40.000 nanometer
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Nanopartikler   …karakteristika

• Svært små
• Svært mange pr vektenhet
• Svært stor overflate pr vektenhet
• Fysiske karakteristika, risiko og 

helsefare er ofte forskjellig fra samme 
stoff med “normal” partikkelstørrelse

Sammenliknet med ”vanlige” partikler:
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Nanopartikler   …eksempler

Dieseleksos Buckyball Nanorør

Microsilica

Carbon black

Sveiserøyk
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Nanopartikler   …definisjoner
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Nanopartikler 

5 nm25 cm12740 km

200.000.000           x                1                    :           50.000.000
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Ett hårstrå = 0,08 mm = 80 µm = 80.000 nm

Diameter 50 nm20.000 nanopartikler får 
plass ved siden av
hverandre innenfor 
Diameteren av et hårstrå
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6,6-7,5 µm
. 6-7 nm
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Number and surface area of 
monodisperse particles at an 

airborne concentration of 10 mg/m3

Particle 
diameter

(mm)

Number per 
ml of air

Particle 
surface
(mm2)

2 1.2 24

1 19 60

0.5 153 120

0.1 19 199 600

0.02 2 400 000 3 016
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Nanopartikler har alltid vært i 
omgivelsene, som for 
eksempel i røyk fra 
forbrenning 

Potensielle helseproblemer 
oppstår når vi begynner å 
lage tonnevis av partikler 

som vi tidligere kunne 
utsettes for noen gram av.  
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Mulige helseeffekter av 
nanopartikler

• Luftveiene

• Sentralnervesystemet

• Hjerte-karsykdommer

• Cellenivå

• ……………
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Airway

Alveolus

Particle trapped and 
cleared on the mucus

Particle phagocytosed 
by macrophage

Release of 
mediators

INFLAMMATION

Particles cross 
epithelial barrier

Impairment of 
phagocytosis

Fine particles
Ultrafine particles

Diam. < 0.1 m

Hvad sker i lungen

Marianne Dybdahl
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Nanopartikler passerer membraner 
både mellom celler og gjennom celler
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Respons i lungecellerne

Intracellular ROS/RNS


Activation of transcription 
factors (i.e. NFB)



Gene expression


Response (i.e. increased IL-6, MIP-2, KC expression)

Airway 
epithelium

Macrophage

Particles

TNF, ROS/RNSROS/RNS
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To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture.

Schematic of the protein corona formed following incubation of TiO2 NPs with fetal bovine serum (FBS), a commonly used 
nutrient source for cells grown in culture. Proteins shown in the hard corona were the four most abundant proteins in the 
corona identified using mass spectrometry.(37) Soft corona proteins were not characterized in our experiments. 
Common serum proteins are shown in the schematic as an example. Protein structures were obtained from the 
Protein Data Bank. Adapted with permission from ref 32. Copyright 2014 American Chemical Society.

Published in: Sabiha Runa; Michael Hussey; Christine K. Payne; J. Phys. Chem. B 2018, 122, 1009-1016.
DOI: 10.1021/acs.jpcb.7b08650
Copyright © 2017 American Chemical Society
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Kan nanopartikler interferere med DNA?
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Mulige effekter i sekundære 
målorgan:

• Sentralnervesystemet:
– Via n. olfactorius 
– N. trigeminus 
– Sensoriske 

nerveendingar i 
tracheobronkial-regionen

Aksonal (og dendrittisk?) 
transport   

Mulig mekanisme for 
Alzheimers sjukdom ??? 

• PNS ? 
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Mulige effekter i sekundære målorgan:
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Kan nanopartikler forårsage 
hjertekarsygelighed?
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Respirabelt støv 
og nanopartikler

IL-6

Helikobakter pylori
Chlamydia pneumoniae
Reumatoid artritt

Fibrinogen

Akuttfasereaksjoner
-Neutrofile celler
-CRP
-Alfa-1-antitrypsin

IHD

Alder
Røyking
Diabetes mellitus
Høyt blodtrykk
Høyt LDL

(D-dimer)
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Flere undersøkelser har vist økt forekomst 
av hjerteinfarkt etter episoder med smog 
eller annen luftforurensing
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”Samla” biokinetikk for NP: 

Samlet kinetikk for nanopartikler
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For de fleste eksponeringssituasjoner 
kan man tenke seg biologiske effekter, 
men man kjenner ikke de spesifikke 
helseeffektene (ev sykdommer) i detalj.

Forskningen på toksikologiske 
Forhold må gå hånd i hånd 
med den teknologiske 
Utviklingen (BH 2005)



31



32



33



34


